Novo javno povabilo za delodajalce: usposabljanje brezposelnih po
stečaju Mure
Zavod RS za zaposlovanje je danes na spletni strani objavil novo
javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu. Vanj se lahko
vključijo brezposelni po stečaju Mure in njenih podrejenih družb.
Povabilo je namenjeno delodajalcem z območja Murske Sobote,
Maribora in Ptuja.
Na javnem povabilu je za obdobje 2011–2012 na voljo 2,26 milijona EUR. Sredstva so
zagotovljena iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) in Proračuna RS.
Povabilo ostaja odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 9. 12. 2011 do 12. ure, ko
se izteče končni rok za predložitev ponudb delodajalcev.
Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki imajo sedež ali registrirano poslovno enoto (s
samostojno matično številko) v občinah na območju Zavodovih Območnih služb Murska Sobota,
Maribor ali Ptuj, izpolnjevati pa morajo še vse druge zahtevane pogoje. Ponudbo za
usposabljanje oddajo osebno ali po pošti v vložišče Območne službe Murska Sobota.
V usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih na podlagi javnega povabila se lahko
vključijo brezposelni, katerih delo je postalo trajno nepotrebno zaradi stečaja podjetja Mura –
European Fashion Design, Proizvodnja oblačil, d. d. (v stečaju), in njenih podrejenih družb:
Mura – Moška oblačila, Proizvodnja oblačil, d. o. o. (v stečaju), Mura – Ženska oblačila,
Proizvodnja oblačil, d. o. o. (v stečaju) in Muralist – podjetje za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov, d. o. o. (v stečaju).
S tem želimo brezposelnim, ki so ostali brez zaposlitve zaradi stečaja omenjenih podjetij,
omogočiti praktično usposabljanje pri delodajalcih za pridobitev dodatnih znanj in izkušenj, z
namenom povečanja njihovih zaposlitvenih možnosti. Usposabljanje na delovnem mestu
poteka brez delovnega razmerja pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec.
Slednji tako lahko spozna nove sodelavce in jih usposobi za delo na konkretnem delovnem mestu
še pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Delodajalcem, ki na podlagi javnega povabila z Zavodom podpišejo pogodbo, se povrnejo
upravičeni stroški za izvedeno usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu, in sicer stroški
mentorja (do 150 EUR na mesec), dejanski stroški predhodnega zdravniškega pregleda
udeležencev usposabljanja in dejanski stroški njihovega zavarovanja za primer poškodbe pri delu
in poklicne bolezni. Zavod izplača udeležencem usposabljanja dodatek za prevoz, to je potne
stroške do kraja usposabljanja in nazaj, in dodatek za aktivnost, ki znaša 3 EUR za vsako uro
dejanske navzočnosti na usposabljanju
V kolikor ste zainteresirani za kandidaturo na to javno povabilo, vas prosimo, da si podrobnejše
informacije, pogoje, dokumentacijo v zvezi z ponudbo, roke, ipd. ogledate na naši spletni strani:
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi .
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